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Euroregion Tour se koná v areálu jabloneckého Eurocentra

událost měsíce

EUROREGION TOUR
Ve dnech 19.–21. března se v Jablonci nad

Největší veletrh cestovního ruchu v sever-

programu bude již tradičně připraven bohatý

Nisou bude konat již 15. ročník mezinárodního

ních Čechách představí komplexní turis-

kulturní program, odborné přednášky,

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour.

tickou nabídku krajů, regionů, měst a obcí

ochutnávky, řemeslníci a prodejci regionál-

Záštitu nad touto významnou událostí převzala

České republiky i sousedních států, nabídku

ních produktů, zábava pro děti i dospělé.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,

cestovních a dopravních kanceláří, lázní

V pátek 20. března tak bude např. možné

a Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

a wellness, památek, center volnočasových

pozorovat částečné zatmění slunce s odbor-

aktivit a dalších subjektů z oblasti cestov-

ným výkladem Astronomického ústavu

ního ruchu. Kromě tuzemských zástupců

a v sobotu se bavit při koncertu hudebních

se veletrhu zúčastní také vystavovatelé

skupin Polemic a Fast Food Orchestra. Stejně

z Německa, Polska, Slovinska a Slovenska.

jako v minulých letech bude součástí vele-

Letošním mottem veletrhu „Liberecký kraj

trhu i odborný doprovodný program, který

jako na dlani“ chtějí organizátoři podpořit

je koncipován jako platforma pro výměnu

aktivní turistiku – zejména nově prozna-

zkušeností a získávání nových podnětů pro

čenou turistickou trasu po hřebenech hor

aktivity v oblasticestovního ruchu.

Libereckého kraje – Hřebenovku, rozhledny
(nejvyšší počet v České republice) a regi-

Text: Petr Vondřich, foto: www.liberecky-kraj.cz.

onální výrobky. V rámci doprovodného

Více informací na: www.euroregiontour.cz.

moje místo v kraji

HARRACHOV
Harrachov pro mě znamená mimo krásnou přírodu a sportovní areál zimních sportů
především naši sklárnu. Je nejstarší fungující sklárnou na světě a návštěvník zde může
s odborným výkladem projít ruční hutní výrobu skla, historickou brusírnu skla nebo
shlédnout unikátní historickou sbírku skla ve zdejším muzeu. O Harrachovu se všeobecně
traduje, že má spoustu návštěvníků v zimní sezóně a mnohem méně ve zbývajících ročních
obdobích. U nás je to ale přesně naopak. Mimo hezké letní přírody je určitě lákadlem pro
návštěvníky právě i areál sklárny, kde mimo již zmiňované nejstarší sklárny, muzea skla,
brusírny skla, je k vidění také minipivovar a pivní lázně. Každý rok nás navštíví více než
65 tis. lidí, a patříme tak k vůbec nejvyhledávanějším místům v Libereckém kraji. Také
letos připravujeme pro naše návštěvníky tradiční pivní slavnosti – jejich už 12. ročník se
uskuteční v sobotu 18. července. Když už je ale i na mě všude moc lidí a potřebuju si na
chvíli od všeho odpočinout, vydám se na chvíli k Černému rybníku, který je v lese za naší
sklárnou. Pokaždé je tam mimořádně klidná až magická atmosféra.
František Novosad, majitel sklárny a pivovaru. Foto: Archiv Františka Novosada.

NA KRAJI
Jedličkův ústav v Liberci má
novou barevnou a voňavou
smyslovou hernu

mohly stát oficiálním reklamním předmětem

Stavební práce probíhaly od dubna 2014 do

Libereckého kraje. „Smyslem této iniciativy je

prosince 2014 a zahrnovaly výstavbu deseti

podpořit práci živnostníků žijících a pracujících

opěrných zdí, tří mostů, dvou propustků

Mnohosmyslovou místnost, spíše hernu

v našem regionu,“ vysvětlila Ivana Hujerová,

a sanaci na dvou mostech. Na práce nava-

či odpočinkovou zónu „Snoezelen“, a také

krajská radní. „Katalog se osvědčuje nejen pro

zovala obnova vozovky v celkové délce cca

nové automatické bezbariérové dveře mají

využití Libereckým krajem, ale také pro jeho

1250 m a přeložky inženýrských sítí. Na

nyní v Centru denních služeb v Jedličkově

příspěvkové organizace, obce a další regionální

akci v celkové hodnotě 88,7 mil. Kč získal

ústavu v Liberci, který se již více než sto

zájemce, například pro firmy, úřady či neziskové

Liberecký kraj dotaci z dotačního programu

let stará o zdravotně handicapované děti

organizace,“ potvrdila radní.

na obnovu obecního a krajského majetku

a dospělé. Oba projekty této krajské příspěv-

postiženého živelní nebo jinou pohromou

kové organizace, která se již více než sto

Kino Varšava otevřelo kinokavárnu

let stará o zdravotně handicapované děti a

Ve zrekonstruovaných prostorách libereckého

dospělé, finančně podpořily Nadace Preciosa

kina Varšava byla 13. února slavnostně ote-

(50 tis. Kč) a Nadace ČEZ (147 tis. Kč).

vřena kavárna Káva. Spolek Zachraňme Kino

Obdobná motivující místnost Snoezelen se

Varšava hodlá z bývalého biografu postupně

z Ministerstva pro místní rozvoj.

Na stipendia žákům řemeslných
oborů středních škol dá kraj
o 300 tis. Kč více

nyní připravuje také pro žáky praktických

Střední školy zapojené ve stipendijním

tříd ZŠ v Českém Dubu.

programu Libereckého kraje získají v roce
2015 na stipendia žáků celkem 2,3 mil. Kč.

Hejtman poděkoval dobrovolným
hasičům za skvělé výsledky
v loňském roce

O navýšení částky, která je o 300 tis. Kč vyšší

V multimediálním sále krajského úřadu

jedním z aktivních nástrojů Libereckého kraje na

hejtman přivítal členy Sborů dobrovolných

podporu odborného vzdělávání a již přináší své

než v roce předchozím, rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje. „Stipendijní program je

výsledky,“ uvedla Alena Losová, krajská radní.

hasičů z Těpeř, Poniklé, Bozkova, Smržovky,
Jilemnice, Vratislavic a Frýdlantu. „Čin-

Kino Varšava v Liberci znovu ožívá.
Foto: Archiv Zachraňme Kino Varšava.

nesmírně si vážím jejich obětavé práce. Jsou

vybudovat s pomocí evropských dotací

Hejtman vyznamenal příslušníky
Integrovaného záchranného systému

to právě oni, kteří v obcích plní důležitou roli.

multikulturní centrum, v němž by se vedle

Celkem dvanácti vybraným příslušníkům

Pomáhají občanům, věnují se mládeži, zasahují

filmových představení odehrávalo i divadlo

Integrovaného záchranného systému (IZS)

u mimořádných situací a spolupracují s profe-

nebo tanec. Projekt částkou 300 tis. Kč

předal hejtman Libereckého kraje Martin

sionálními hasiči. Kromě toho se často starají

finančně podpořil také Liberecký kraj. „Jsem

Půta Záslužné medaile I. a II. stupně.

o kulturní program tím, že pořádají různé bály

rád, že spolek peníze využil právě na rekonstrukci

„Záslužné medaile jsou předávány každoročně

a další akce,“ uvedl hejtman Martin Půta.

foyer budovy s kavárnou a malým sálem a vše se

příslušníkům složek Integrovaného záchranného

stihlo včas,“ uvedl hejtman Martin Půta.

systému a jednotlivcům za záchranu lidského

nost dobrovolných hasičů je velice záslužná,

Připravuje se nový katalog
regionálních reklamních výrobků

života nebo za dlouholetou aktivní a obětavou

Liberecký kraj již po druhé oslovuje regi-

Povodní zničená silnice
ve Vítkově opravena

onální výrobce a řemeslníky s výzvou

Obnovená silnice ve Vítkově, kterou v roce

o předložení svých výrobků, které by se

2010 poničila povodeň, byla znovu otevřena.

práci ve prospěch složek IZS a ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji,“ uvedl hejtman.
Více informací na: www.kraj-lbc.cz/aktuality

1 | Siegfried Weiss je už od narození doma v Jablonci nad
Nisou. Foto: Petr Vondřich.
2 | S kamarádem Peterem Reissmüllerem na Kauschkově
památce v roce 1961. Foto: Wolfgang Ginzel.
3 | Nejnovější kniha Moje důvěrné krajiny, kterou vydalo
nakladatelství Buk. Foto: Siegfried Weiss.
4 | Z knihy Moje důvěrné krajiny. Foto: Siegfried Weiss.
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O KRAJi

SIEGFRIED WEISS
Při fotografování potřebuji cítit sounáležitost s krajinou

Liberecký kraj se může pochlubit téměř

Většina jeho grafik je tam právě na výšku

nekonečným počtem zajímavých a krásných

a mně se to strašně líbilo. Občas fotím i na

míst. Fotograf Siegfried Weiss (81) má díky

šířku – ta krajina se na ten formát přímo

svým podmanivým snímkům zdejší krajiny

nabízí, ale já prostě potřebuju vidět to místo,

velkou zásluhu na tom, že nám nezůstanou

na kterém stojím a cítit tu sounáležitost s kra-

utajené. V roce 2013 obdržel Poctu hejtmana

jinou. Toho s fotkama na šířku nedosáhnete.

Libereckého kraje.

Panoramata mě zkrátka vůbec nelákaj – člo-

SI EGF R I E D W E ISS

Moje

důvěrné
krajiny
VE STÍNU JEŠTĚDU

3

věk vidí všechno, ale ve skutečnosti vůbec nic.
Umberto Eco někde napsal, že pokaždé,
když v nějaké vzácné nebo zajímavé chvíli

Jak jste vlastně začal fotit? V dnešní éře

vytáhneme fotoaparát a začneme fotit,

digitální fotografie fotí úplně každý, ale to

nenávratně tím zničíme jedinečnost tako-

asi dřív úplně tak nebylo…

vého okamžiku.

Svůj první fotoaparát jsem dostal od táty

Pokaždé, než foťák vytáhnu, už mám většinou

a dědečka. Společně se na něj složili, když

skoro vždy jasno o motivu. Fotím převážně

jsem se vrátil z vojny, takže s focením jsem

na výšku, snažím se v záběru vždy mít zem,

začal poměrně pozdě. Byla to Praktica a ještě

na které stojím. Díky tomu získávám s okolní

dnes se k těm fotkám vracím – některé

krajinou co možná největší sounáležitost.

vyšly i v mé nejnovější knížce Moje důvěrné

A to je pro mě ten nejpodstatnější zážitek.

krajiny.

Můj přítel, fotograf Miloslav Kalík, mi
vždycky říkal: „Ty to taháš od podlahy“.

Říká se, že když jste v přírodě sám, zážitky

4

jsou mnohem intenzivnější, než když tam
Je to zvláštní, ale já si mnohem víc pama-

jste s více lidmi...

tuju v životě na okamžiky, které nemám

Je to tak. Pokaždé, když se mě někdo zeptá,

nikdo neví, je právě v tom, že o nich nikdo

zvěčněné, než na ty, které jsem nafotil.

jestli bych ho nevzal na fotografování,

neví. Míla Nevrlý si to uvědomil ve chvíli,

Jako by to bylo tak, že moment, který

říkám: „Nezlob se, ale já chodím sám“.

kdy napsal Knihu o Jizerských horách. Jed-

vyfotím, okamžitě pustím z hlavy.

Jsou dvě výjimky – s manželkou a s jedním

ním z pro něj ne úplně příjemných následků

Je to tak. Kolikrát, když se jdeme někam

kamarádem, s kterými jsem natolik sehraný,

této krásné knihy bylo to, že ke křížkům,

projít s manželkou, nechám foťák doma, tak

že můžeme chodit mlčky celý den po horách

které do té doby téměř nikdo neznal, začaly

si pokaždé říkám, jak jsem strašně rád, že

a najednou řekneme nahlas tu samou

chodit najednou celá procesí zvědavců. A já

nemusím fotit. Vnímám tu přírodu jen tak

myšlenku.

s tímhle také dost bojuju – pro mě je foto-

pocitově a užívám si to.

grafování hodně niterný pocit a pokaždé,
Jizerské hory, s kterými si lidé vaši tvorbu

když mi vyjde knížka, stane se z toho takové

Ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu, že

asi nejvíce spojují, jsou narvány turisty

veřejné tajemství. A najednou je po intimitě

fotíte téměř výhradně na výšku. Přitom

přímo k prasknutí. V našem kraji je ale

krajiny. Takže pokaždé, když se mě někdo

bych si právě u fotografa krajiny myslel, že

spousta krásných míst, o kterých téměř

zeptá na mé oblíbené místo, jsem tak trochu

budou převládat záběry na šířku.

nikdo neví. Prozradil byste nám nějaké?

v rozpacích.

To vzniklo tím, že jsem od manželky dostal

Asi vás zklamu (směje se). Já si totiž

knížku Slovensko v dřevorytech Karla Vika.

myslím, že kouzlo krásných míst, o kterých

Text: Petr Vondřich.

1 | Slavné panorama v nové knize Otokara Simma o Jablonci
nad Nisou. Foto: Bohumil Jakoubě.
2 | Tomáš Slavík se letos představí v Jablonci na mistrovství
světa ve fourcrossu. Foto: Archiv Tomáše Slavíka.
3 | Firma Šenýr již tradičně zdobí svými šperky Českou
Miss. Foto: Archiv firmy Šenýr.
4 | Jablonecký dětský pěvecký sbor Iuventus, Gaude! slaví
úspěchy po celém světě. Foto: Archiv Iuventus, Gaude!
5 | V La Kavárně se pořádají také vernisáže, degustace vín
nebo literární a hudební večery. Foto: Archiv La Kavárna.
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KRAJem

JABLONEC NAD NISOU
Jablonec nad Nisou má několik přívlastků.

v biatlonu a 25. července dokonce mistrovství

Tím nejznámějším je bezesporu město

světa ve fourcrossu. Až se na slavný závod na

bižuterie. A i když už asi netěší takovému

trati na Dobré Vodě přijedete podívat, neza-

světovému věhlasu jako na přelomu 19.

pomeňte vylézt až úplně nahoru, je odsud

a 20. století, Jablonci se stále úspěšně daří

jeden z nejnádhernějších pohledů na město.

z této bohaté tradice čerpat. Ať už se jedná

Jablonec je ale také městem kultury, do kte-

o Preciosu, jednoho z největších světových

rého se sjíždějí lidé z celého regionu. Za vaši

výrobců bižuterie, nebo o malé rodinné firmy

pozornost stojí bezesporu bohatá nabídka

jako Šenýr, která každoročně zdobí finalistky

zdejších kin (kolem 50 filmů měsíčně!)

soutěže Česká Miss nebo firma Ralton, která

a hudebního klubu Na Rampě. Uniknout by

dlouhodobě spolupracuje s věhlasnými světo-

vám rozhodně neměly ani přednášky s před-

vými módními domy jako Dior, Chanel nebo

ními českými architekty, které v knihkupectví

Louis Vuitton. Navštívit můžete také obchod

Serius každý měsíc pořádá občanské sdružení

Palace Plus, kde na vás na ploše 700 m2 čeká

PLAC. Nebo příjemné gastronomické zážitky

ta nejširší nabídka skla a bižuterie. V rámci

v La Kavárně nebo nedávno otevřeném

Mezinárodního trienále, které svým významem

Q Burger Baru. Jablonec také můžeme nazvat

daleko přesahuje hranice regionu, Muzeum

českým Silicon Valley. Jen v málokterém

skla a bižuterie každé tři roky představí

českém městě najdete totiž tolik šikovných

přední výrobce skla a bižuterie. Další dvě

mladých lidí, kteří by v oboru IT dosáhli tak

významné akce pořádá v Jablonci každoročně

významného mezinárodního věhlasu. Pokud

Svaz výrobců skla a bižuterie, začátkem roku

vám názvy stahuj.cz, heureka.cz nebo Slevo-

módní přehlídku Made in Jablonec a v srpnu

mat znějí povědomě, pak vězte, že nevznikly

reprezentativní výstavu Křehká krása. Druhým

nikde jinde, než v jablonecké firmě Miton.

přívlastkem, kterým se Jablonec často chlubí,

Jakub Břečka dostal pozvání pracovat přímo

je město sportu. A na rozdíl od mnoha jiných

pro společnost Apple, Jura Ibl se podílel na

měst naprosto po právu. Jména jako Barbora

vývoji aplikace pro lokální měnu v londýnské

Špotáková nebo Gabriela Soukalová zná dnes

čtvrti Brixton. A zapomenout rozhodně

celý svět, to samé platí i o Tomáši Slavíkovi,

nesmíme na pana Dalibora Dědka a jeho

několikanásobném světovém šampiónovi

společnost Jablotron, ale o těch jste určitě

ve fourcrossu. O jejich umění se můžete

už slyšeli.

na vlastní oči přesvědčit přímo v Jablonci:
25.–26. března se zde koná mistrovství ČR

Text: Petr Vondřich.
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